
  . ...شيخنا يف مسألة بالنسبة ملسألة صيام يوم السبت  ...احلويين : 
( إذن نفتتح أسئلتكم خبطبة احلاجة اليت كان نبينا صلوات اهللا وسالمه عليه يعلمها أصحابه فكان يقول  الشيخ :

ن الحمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا إ
فال مضّل له، ومن ُيضلل فال هادي له. وأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا 

ُتْم ُمْسِلُموَن ))(( يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه عبده ورسوله.  (( يَا َأيـَها الناُس ، َحق تـَُقاتِِه َوال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ
ُهَما رَِجاًال َكِثيرًا وَ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ ِنَساًء َواتـُقوا اللَه اتـُقوا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

(( يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوالً ،  َءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإن اللَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا ))الِذي َتَسا
  . )اَز فـَْوزاً َعِظيماً ))َسِديداً * ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَ 

أما بعد: فقد ذكرنا يف مناسبات كثرية، أن من الوسائل العلمية الشرعية لتحصيل العلم، إمنا هو اإلجابة على  
 (( فَاْسأَُلوا َأْهَل الذْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُمونَ أسئلة السائلني، كما قال رب العاملني تبارك وتعاىل يف القرآن الكرمي: 

، ونرجو اهللا تبارك وتعاىل أن جيعلنا وإياكم من أهل الذكر املتفقهني يف كتاب اهللا، ويف سنة رسول اهللا صلى اهللا ))
عليه وعلى آله وسّلم وعلى منهج السلف الصاحل رضي اهللا عنهم، وها أنتم ترون أن أخانا أبا إسحاق جزاه اهللا 

حلاجة إليها إخواننا املسلمون يف مصر وقد يشاركهم فيها كلها أو يف خريا قد مجع لنا كثريا من املسائل مما يشعر با
جلها أو يف بعضها سائر املسلمني يف بالد اإلسالم، ولذلك فإين أرجو اهللا تبارك وتعاىل أن يوفقين اىل اإلجابة 

ل ملا ال نعلم: عنها كلها أو جلها أو بعضها على األقل، ونعتذر عن اإلجابة عما ال نعلم، فإن من العلم أن نقو 
  ال نعلم، فهاا بارك اهللا فيك.

بالنسبة ملسألة صيام يوم السبت هذه إا مسألة تكاد تكون جديدة على األفهام فاعرتضها بعض  السائل :
املنتسبني إىل العلم يف مصر فحدث نوع من البلبلة، فنرجوا إفاضة حقيقة هذه املسألة، واإلجابة عن الشبهات 

  احلكم، السيما أحيانا يوم السبت قد يوافق يوم عرفة وقد يوافق مثال يوم عاشوراء؟ اليت تعرتض هذا 
احلقيقة أن هذه املسألة لكثرة ما ُسئلُت عنها وأجبت عنها تارة بالتفصيل دون مناقشة أو جمادلة، وتارة  الشيخ :

رة األخرية يف املدينة املنورة، وقد  مع التفصيل مع تلقي االعرتاضات واألسئلة، ومن هذا النوع ما كان يف هذه الّسف
كان يف ذلك الس بعض أفاضل أهل العلم من الدكاترة وغريهم من املدرسني يف اجلامعة اإلسالمية، فال أدري 
إذا كان من املفيد أن خنوض مرة أخرى يف مثل هذه املسألة، وإن كانت النفس ال تنشط عادة لتكرار ما مضى 

وعلى كل حال فأنا َأِكُل، أقول لعل عند األخ هنا أشرطة، ومع ذلك فأنا معكم إن  فيه البحث مرارا وتكرارا،
  رأيتم أن خنوضها مرة أخرى فعلُت إن شاء اهللا وأرجو من اهللا التوفيق. ترى ذلك؟



  نعم جزاك اهللا خريا. السائل :
لنسبة لعامة الناس وخباصة ترى ذلك القضية يف الواقع كما أشرت إليها يف مطلع كالمك أا مفاجئة با الشيخ :

الذين ال ُيشغلون أنفسهم بدراسة السنة، وإمنا هم قد يراجعون من كتب السنة ما يوافقون فيها مذاهبهم وعادام 
وتقاليدهم، وهذا احلديث كان يف احلقيقة مع أنه قد ورد يف بطون كتب السنة اليت حفظها اهللا تبارك وتعاىل لنا 

، لقد كان هذا (( ِإنا َنْحُن نـَزْلَنا الذْكَر َوِإنا َلُه َلَحاِفظُوَن ))، كما قال عز وجل: من باب حفظه للقرآن الكرمي
احلديث حمفوظا يف كتب السنة، ولكن ملا كان دراسة السنة كادت أن ُتصبح نسيا منسيا يف آخر الزمان هذا، 

غريبا على أذهان الناس، وخباصة إذا كان  ولذلك فإذا ما أثري مثل هذا احلديث احملفوظ يف بطون الكتب جاء
خمالفا ملا جاء يف بعض املذاهب وما كان خمالفا ملا اعتادوا عليه من العبادات سواًء ما كان منها من السنن أو 
املستحبات. ويعود عهدي لالنتباه هلذا احلديث حينما كنت شرعت بتخريج كتاب منار السبيل يف الكتاب 

م اليوم بإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، فقد مر هذا احلديث يف ذاك املعروف لدى طالب العل
فجريت على خترجيه  ...وهو يف الفقه احلنبلي فوجدت نفسي مضطرا للعناية به خري  - منار السبيل-الكتاب 

حلديث من خترجيا علميا كما هو ديدين بالنسبة لألحاديث اليت نتبناها تصحيحا أو تضعيفا، فوجدت هذا ا
الناحية احلديثية ال مناص للباحث من تصحيحه؛ ألن له طرقا كثرية وبعضها صحيح ال إشكال وال ريب فيه، 
وذلك كله مشروح يف الكتاب املشار إليه إرواء الغليل. وبعد أن اطمأننت لصحة احلديث كان البد يل من التوجه 

الداللة ال يقبل نقاشا وال جدال يف أّن النيب صلى لدراسة احلديث من الناحية الفقهية، وجدت احلديث صريح 
نذكر هذا احلديث -اهللا عليه وآله وسلم ى فيه عن صيام يوم السبت إال يف الفرض فقال عليه الصالة والسالم 

( ال تصوموا يوم السبت إال فيما أفترض فقال عليه الصالة والسالم:  -تذكريا للحاضرين، أو تنبيها للغافلني
( ولو لم يجد أحدكم إال لحاء شجرة فليمضغه ، ولو لم يجد أحدكم إال لحاء شجرة فليمضغه ) عليكم

،مل يقتصر هذا احلديث على األمر بإفطار يوم السبت إال يف الفرض؛ بل أضاف إىل ذلك تأكيدا بالغا بقوله )
قشر الذي ليس من عادة ، وحلاء الشجرة هو ال( ولو لم يجد أحدكم إال لحاء شجرة )عليه الصالة والسالم 

( الناس أْن يستفيدوا منه إال حطبا للنار، بالغ الرسول عليه الصالة والسالم يف األمر بإفطار يوم السبت فقال: 
فتأملت يف هذا احلديث فوجدته نصا صرحيا يف أنه ال جيوز صيام يوم  ولو لم يجد أحدكم إال لحاء شجرة )
الصوم يف رمضان فقط، بل  -كما توهم بعض الدكاترة   - ال يقتصر  السبت إال يف الفرض. وكلمة الفرض هنا

هو أعم من ذلك؛ ألن من الفرض قضاء مما عليه من رمضان، ومن الفرض مثال صيام أيام التشريق ملن مل جيد 
 اهلدي بالنسبة للمعتمر، وهكذا من الفرض من كان نذر عليه صياما معينا فعليه أن يلتزم ذلك؛ ألنه بالنذر صار



فرضا، وهكذا. والشاهد أن هذا نقطة وقفنا عندها ألننا وجدنا بعضهم يتوهم أن هذا االستثناء ينحصر يف 
رمضان فقط، واألمر أوسع من ذلك؛ ولكنه مع هذه التوسعة فيما يتعلق فيما كان فرضا، فهذا االستثناء ينفي 

  ها أخونا أبو إسحاق آنفا .بكل صراحة ما مل يكن فرضا. على ذلك تأيت اإلشكاالت اليت أشار إلي
فإذا اتفق صوم يوم عرفة يوم السبت فماذا يفعل املتسنن واملّتبع هلذا احلديث الصحيح بعد أن يتفّهم  الشيخ :

وصيام يوم عرفة مع الفضيلة  ( إال فيما افترض عليكم )معناه؟ حنن نقول كما قال الرسول عليه الصالة والسالم 
فرضا، كذلك إذا اتفق مثال يوم عاشوراء كان يوم سبت، فاجلواب هو اجلواب. وقد  املعروفة يف السّنة فهو ليس

قرّبنا هذه املسألة لبعض املتوقفني عن العمل ذا احلديث الصحيح الصريح، قرّبنا هلم ذلك مبسألتني اثنتني: األوىل 
وقلت بكل صراحة إن الذي يفطر  ( من ترك شيئا هللا عوضه اهللا خيرا منه )تتعلق بقوله عليه الصالة والسالم 

مثال يوم عاشوراء أو يوم عرفة ملوافقته ليوم السبت ال يرتكه كسال وال مهال وال رغبة عن الفضل الوارد يف صيام يوم 
عاشوراء ويف صيام يوم عرفة وإمنا يرتك ذلك هللا، وإن األمر كذلك فالذي يفطر يوم عرفة ملوافقته ليوم السبت 

أكثر من الذي يصومه ألن الذي أفطره، أفطره وتركه وترك صيامه  - فيما حنِسب- عز وجل  يكون أجره عند اهللا
ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أي يه عن صوم يوم السبت إال فيما أفرتض علينا، أما الذي صامه فقد صامه 

لة فقهية هامة أصولية هامة، رغبة يف األجر املنصوص عليه يف احلديث. ولكن هنا البد لنا من لفتة نظٍر إىل مسأ
مث يأيت األمر الثاين الذي أشرت إليه آنفا، إذا تعارض حكمان أو حديثان من األحاديث الصحيحة عن الرسول 
عليه السالم أحدمها يبيح شيئا واآلخر ينهى عنه أو ُحيَظر عنه أو حيرمه، فهنا من قواعد التوفيق يف علم أصول 

ر على املبيح. اآلن يف الصورة السابقة صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة وقد اتفقا مع احلديث أنه يُقدم احلاظ
يوم السبت، وقد ينا عن صيام يوم السبت كما ذكرنا، حينئذ ال بد من تطبيق القاعدة اليت ذكرا آنفا؛ تقدمي 

ويوم عرفة ليسا فرضا هو مباح بل احلاظر على املبيح، يقول ال تصوموا يوم السبت إال يف الفرض، ويوم عاشوراء 
م احلاضر على املبيح، قربنا هلم باحلديث الذي أحملت إليه أوال  هو مستحب، لكن إذا تعارض احلاظر مع املبيح ُقد

. الشيء اآلخر وهو مهم جدا ولعله ( من ترك شيئا هللا عوضه اهللا خيرا منه )وهو الشيء الثاين احلديث األول 
راب من بعض األذهان إذا اتفق يوم االثنني ويوم مخيس يوم عيد، وكلنا يعلم إن شاء اهللا يزيل اإلشكال واالضط

أن النيب صلى اهللا عليه وآله سلم ى عن صوم يوم العيد؛ عيد الفطر أو عيد األضحى، فهما يومان ى رسول 
فإذا اتفق أن يوم الفطر أو اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن صيامهما كما جاء ذلك يف صحيح البخاري وغريه، 

يوم األضحى يوم االثنني أو يوم اخلميس أيهما يقدم على اآلخر، لقد كان اجلواب بإمجاع احلاضرين من املشايخ 
والدكاترة أنه يـَُقدم النهي هاهنا على فضيلة صيام يوم االثنني وصيام يوم اخلميس، فسألناهم حتت أي قاعدة 



حينما قدمُتم النهي عن صوم يوم العيد على فضيلة صوم يوم االثنني ويوم  -وهو صحيح- يدخل جوابكم هذا 
ُمتم احلاظر على املبيح؟ لقد أقروا على ذلك، فقلنا هلم ما الفرق حني ذاك بني أن يتفق  اخلميس، أليس أنكم قد

يعا على تغليب احلاظر يوم سبت مع يوم عرفة أو يوم عاشوراء، ال فرق بني هذه الصورة وبني الصورة اليت اتفقنا مج
على املبيح؛ ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن صوم يومي العيد وحّض على صوم يوم االثنني واخلميس فاتفق 
صوم يوم العيد يوم مخيٍس أو يوم اثنني، ماذا فعلنا هنا؟ كما قلت آنفا قدمنا احلاظر على املبيح. وشيء آخر رمبا 

اهللا عز وجل أن أذكره اآلن وهو إن صوم يوم االثنني واخلميس أمر عام؛ أي   مل أذكره يف ذلك الس وأهلمين
كلما تردد يوم االثنني برتدد األسبوع وكذلك اخلميس، أستحب للمسلم أن يصومهما، فكأن هذا هو نص عام 

من باب أن يصوم املسلم كل يوم مخيس كما ثبت عن الرسول عليه السالم وكل يوم اثنني، فإذا جاء النهي فذلك 
االستثناء للقليل من الكثري، وهذا من مجلة الطرق اليت يوّفق العلماء ا بني األحاديث اليت يظهر التعارض بينها 
أحيانا. فإذن األصل احلض على صوم يوم االثنني واخلميس فإذا تعارض هذا األصل مع ي عارٍض، هنا يعرض 

لى األصل مجعا بني النصوص. هلذا أنا أقول بأنه ال إشكال يوم السبت وهناك يعرض يوم العيد فقدمنا العارض ع
إطالقا يف إعمال هذا احلديث على عمومه، وهو قوٌل قد قال به بعض من مضى من أهل العلم كما حكى ذلك 

  أبو جعفر الطحاوي يف كتابه شرح معاين اآلثار. 
االنتهاء عما ى اهللا على لسان نبيه صلى اهللا فال ينبغي للمسلم بعد مثل هذا البيان أن يرتدد أو أن ال يبادر إىل 

عليه وسلم  عنه ركونا منه إىل القاعدة العامة وإىل الفضيلة اخلاصة اليت جاءت يف بعض األيام الفضيلة، ولكنها 
تعارضت مع ي خاص، فهذا النهي إذن مقدم أوًال ألنه خاص واخلاص يقضي على العام، وألنه حاظر واحلاظر 

. ( من ترك شيئا هللا عّوضه اهللا خيرا منه )ملبيح، وقبل ذلك كما ذكرنا لكم يف مطلع هذا اجلواب مقّدم على ا
لذلك لن يطمئن القلب ومل ينشرح الصدر للذين تأولوا حديث النهي عن صيام يوم السبت بأنه مقصود منفردا، 

تشفه من الكالم السابق وهو أّن فإذا انضم إليه يوم آخر جاز لسببني اثنني: أحدمها ميكن أن نستشفه وأن نك
احلاظر مقدم على املبيح. والشيء الثاين أّن هذا التقييد معناه االستدراك أو لنقل مبا هو ألطف من ذلك معناه أنه 
شبه استدراك على استثناء الرسول عليه الصالة والسالم وبدون حجة قوية ملزمة: ال تصوموا يوم السبت إال فيما 

مقرونا بغريه. هذا أعتربه شبه استدراك، على من؟ على أفصح من نطق بالضاد وهو رسول اهللا افرتض عليكم وإال 
من حيث الرواية ال أصل له، لكن من  ( أنا أفصح من نطق بالضاد )صلى اهللا عليه وسلم، وإن كان حديث 

كذلك فاالستدراك   حيث الواقع فهو بال شك أنه عليه الصالة والسالم أفصح من نطق بالضاد، وإذا كان األمر
تُرى هل من  - ال تصوموا يوم السبت إال فيما أفرتض عليكم وإال مقرونا بغريه- عليه مبثل هذا االستثناء الثاين 



أليس يكون أفصح  - إال مقرونا بغريه- شك يف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لو كان يريد هذا االستثناء الثاين 
   فيما أفرتض عليكم؟ من أن يقتصر عليه السالم على قوله إال

  
الذين ذهبوا إىل هذا التقدير الثاين الذي استهجن نسبته إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ولو يف املعىن  الشيخ :

وليس يف اللفظ إمنا احتجوا حبديث جويرية ملا دخل عليها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهي صائمة يوم اجلمعة 
، وكذلك ( فأفطري )قالت: ال، قال هلا  ( تريدين أن تصومي غدا )قالت: ال،  )( َأُصمت أمس قال هلا 

 ( ال تختّصوا ليلة الجمعة بقيام وال نهارها بصيام، ولكن صوموا يوما قبله أو يوما بعده )حديث مسلم 
صام واجلواب على هذا أظن أيضا سبق فيما تقّدم من الكالم؛ إّن هذا احلديث يبيح صيام السبت إذا ما 

اإلنسان يوم اجلمعة، فهنا يعرتضنا صورتان تتعلقان يف صيام السبت: إما أن يكون قد صام يوم اجلمعة فحينئذ 
تنفيذا هلذا األمر ال بد أن يصوم يوم السبت. والصورة األخرى أن يصوم يوم السبت ومعه األحد وليس معه 

م السبت وصيام يوم األحد، أما صيام يوم السبت من اجلمعة، هذه الصورة الثانية ال دليل عليها إطالقا؛ صيام يو 
أجل اخلالص أو التخلص من صيام يوم اجلمعة املنهي صومه مفردا، فهذا فيه هذا احلديث، فلو كان لنا أن نقف 
عند هذا احلديث وال نطّبق القاعدة السابقة وال بد منها وهي أن هذا يبيح ملن يريد أن يصوم يوم اجلمعة أن 

لسبت، لكّن احلديث الذي حنن بصدد شرحه والكالم عليه قلنا أنه حاظر واحلاظر مقّدم على املبيح، يصوم يوم ا
فلو أردنا أن نُعمل حديث جويرية وما يف معناه إعماال خاصا، حينئذ ال ينبغي أن نضرب حديث النهي عن 

وم اجلمعة مع يوم السبت. هذا صوم يوم السبت مطلقا، وإمنا نقول نستثين أيضا هذه الصورة اخلاصة وهي صيام ي
إذا مل ميكن تطبيق قاعدة احلاظر مقدم على املبيح، وذلك ممكن. هذا ما لدّي حول هذا السؤال، فمن كان عنده 
شيء من العلم نستفيده، أو من السؤال يوجهه، فننظر فيه ونرجو اهللا عز وجل أن يوفقنا مجيعا ملعرفة احلق والعمل 

دام أن السؤال مصري فأرجو أن نسمع من ممثل أهل مصر إن كان عنده شيء هذا من  به، ولكين أقول شيئا: ما
  باب التقدمي والتفضيل لَألوىل، فإن كان ليس عنده شيء فكما قلت األمر مشاع. عندك شيء تفضل

النهي عن صيام يوم السبت عام، وصيام يوم اجلمعة ويوم قبله أو بعده خاص، فنخصص صيام يوم  السائل :
  ت.السب

  سؤالك سبق اجلواب عليه بارك اهللا فيك. سبق اجلواب عليه أو ما انتبهت؟ الشيخ :
  . ... السائل :
، قلت إذا مل نعمل قاعدة ( حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده )أنا قلت أخريا، وأكرر ما قلت:  الشيخ :



أما جاء يوم عرفة وما صمنا شيئا  احلاظر مقدم على املبيح تبقى هذه اجلزئية خاصة وهو أن يصوم يوم السبت،
فنصوم يوم عرفة واليوم يوم سبت؟ اجلواب: ال، احلاظر مقدم على املبيح. لكين اقول من سلم ذا فينبغي أن 
يسلم أيضا خبالف ما ذكرت آنفا وأنا أجبت عنه، قلت آنفا ميكن أن يقال أن صوم يوم اجلمعة مع يوم السبت 

ج صحيح من الناحية العلمية األصولية؟ اجلواب: ال، ألن اإلذن بصوم يوم مستثىن، طيب، لكن هل هذا ختري
السبت مع اجلمعة هو إذٌن وليس من باب اإلجياب، واضح إىل هنا، وإذا األمر كذلك فال فرق بني أن تصوم يوم 

ذا صح إ-عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت وبني أن تصوم يوم السبت مع يوم اجلمعة؛ ألن كل هذه الصيامات 
داخٌل يف اإلباحة ويف اإلذن، وإذا تعارض املباح أو املبيح مع احلاظر ُقدم احلاظر على املبيح، واضح  - التعبري

  اجلواب بالنسبة لسؤالك؟
  لكن يا شيخ .. السائل :
  أسألك قبل أن تقول فيه أو ما فيه: واضح اجلواب؟ الشيخ :
  واضح اجلواب. السائل :
  وب أو لالستحباب؟األمر هنا للوج الشيخ :
  النهي عن يوم السبت؟ السائل :
دعوه يا أخي هو السائل وهو جييب مبعىن أنا أجيب لك صورة إنسان يريد أن يصوم يوم اجلمعة وهو  الشيخ :

يعلم أن بعده يوم السبت زائد يعلم أن يوم السبت منهي عن صيامه، أجيوز له أن يصوم يوم اجلمعة ليتبعه بصيام 
  و مستحضر أنه قد ُي عن صيام يوم السبت؟ واضح هذا السؤال؟ وأظن اجلواب أنه ال جيوز له.يوم السبت وه

  طيب غريه، تفضل.  الشيخ :
  أن ينذر صيام يوم السبت؟ ...من عدم جواز صيام يوم السبت هل جيوز للمسلم  السائل :
  ال، ما جيوز أن يتقّصد ذلك لكن إن وقع له وجب الوفاء به. الشيخ :

  هل يكون نذرا يف طاعة اهللا ئل :السا
  هل يكون ايش ؟ الشيخ :
  هل يكون نذرا يف طاعة اهللا لو نذر ذلك، يعين يلزمه الوفاء؟ السائل :
إذا نذر وهو يعلم ال يكون نذر طاعة، ولكن كما أنت تعلم اآلن بدون نذٍر يصومون يوم السبت  الشيخ :

هذا الصيام صيام معصية بالنسبة ألولئك الناس؟ ال نقول هلم أنه مبناسبة من املناسبات اليت ذكرناها، فهل نقول 
صيام معصية، أما بالنسبة إلينا وقد عرفنا ي الرسول عليه السالم عن صيام يوم السبت، فهو بالنسبة إلينا 



ا معصية، يعين قضية تدخل يف موضوع أنه ليس ألحد من املسلمني أن يفرض رأيه فرضا على عامة املسلمني، وإمن
  هو يعرض ما عنده من العلم فمن اقتنع به فَِبَها، ولزمه ما يلزم املقتنع األول وإال فهو ميشي على قناعته السابقة .

  تفضل الشيخ :
  ، فهل يعترب هذا مبيح؟( أفضل الصيام صيام داود، إفطار يوم وصيام يوم )يا شيخ  السائل :
  مكانك راوح، اجلواب سبق . الشيخ :
  تفضل الشيخ :

  ( ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة )احلويين : بالنسبة حلديث: 
  كيف ؟  الشيخ :

  ، فغالب املشايخ عندنا استنكروا جدا هذه الفتوى( ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة )احلويين : 
  نعم الشيخ :

ثرة، انتقال الصحابة الذين تفرقوا احلويين : وقالوا لو كان األمر كذلك لكان نقل إلينا باالضطرار واألسانيد املتكا
يف األنصار إىل أحد املساجد الثالث، وحيث ال يوجد ذلك إذن ال يصح هذا احلكم، وما كل حديث صحيح 

  يكون عليه العمل.
  اهللا أكرب الشيخ :

جنيب احلويين : وزيادة حقيقة فإن فضيلتكم مل يكتب شيئا مل ينشر إىل اآلن خبصوص هذه املسألة، فنريد حنن أن 
  عن حجج هؤالء.

  أنا كتبت بعض الشيء، رأيتم رسالة قيام رمضان؟ ... الشيخ :
  احلويين : أنا رأيتها، لكن هذا خمتصر جداً 

  خمتصر الشيخ :
  جداً، يعين نريد أن نشفيهم إن شاء اهللا. السائل :
صحيحة باجلهل طيب، أوال يؤسفين أن نقول، هذه شنشنة نعرفها من أخزم، وهي رد األحاديث ال الشيخ :

بالعامل ا، رد العمل باحلديث الصحيح للجهل مبن عمل ا، وهنا قلت من قريب ومن بعيد إن اهللا عّز وجّل 
تعهد للمسلمني أن حيفظ هلم دينهم حبفظ الكتاب والسنة الصحيحة، ومل يتعهد هلم أن حيفظ هلم يف كل حديث 

مام اهلامشي القرشي املطّليب اإلمام الشافعي يف رسالته املسّماة ذا من َعِمَل به من املسلمني، وهذا ما صرّح به اإل
، فإذا ثبت احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسّلم " احلديث أصل يف نفسه "االسم الرسالة، قال: 



العمل  وكانت داللته واضحة وجب العمل به ألنه أصل يف نفسه وال نتوقف عن العمل به حىت جند من سبقنا إىل
به. نعم أنا مقتنع متامًا أن احلديث إذا كان حيتمل أكثر من وجه يف معناه فهنا البد لطالب العلم من أمثالنا أن 
جيد من سبقه إىل تفسري احلديث بالفهم الذي هو جينح إليه حىت يكون ذلك له مستندًا يف أنه مل يسئ فهم 

بىن فحينئذ ال حاجة للمسلم أو لطالب العلم أن يتوقف عن احلديث، أما إذا كان احلديث واضح املعىن جليا كامل
( ال اعتكاف وهو قوله عليه السالم:  - ولعل بعضكم مسعه- العمل باحلديث ألنه أصٌل يف نفسه. فحديثنا هذا 

فهو على وزان احلديث املعروف، واملعروف عند كثري من املسلمني، واهول عند آخرين  إال في ثالثة مساجد )
( ال تشد إما أن يكون جمهوًال روايًة ودرايًة وإما أن يكون جمهوال دراية ومعروفا رواية، أال وهو حديث:  منهم،

( ال ، على وزان هذا احلديث جاء احلديث الذي حنن يف صدد الكالم حوله: الرحال إال إلى ثالثة مساجد )
ديث ال جيوز العمل به ألنه مل يعمل به أحد من وذكرها، القول بأن هذا احل اعتكاف إال في المساجد الثالثة )

  السلف فهذا تعطيل للعلم باجلهل، العلم هنا كما ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا
  العلم قال اهللا قال رسوله          قال الصحابة ليس بالتمويه " "
قول قال نبينا صلى اهللا عليه اىل اخره العلم قال اهللا قال رسوله، فإذن حنن ما نقول رأيا من عندنا، وإمنا ن ...

، هذا علم ، مباذا ُرّد هذا العلم؟ بقول من مسعتم اإلشارة ( ال اعتكاف إال بالمساجد الثالثة )وعلى آله وسّلم: 
إليهم: ال نعلم، قوهلم: ال نعلم جهٌل، ال نعلم من عمل ذا احلديث، هذا لو ُسلَم هلم هذا اجلهل ومل يكن 

بعض السلف قد عمل ذا احلديث، أال وهو حذيفة بن اليمان وهو راوي احلديث  عندنا علم آخر وهو أن
وأصحابه من التابعني وهو عبد اهللا بن مسعود الذين كانوا يعتكفون يف  - وعلى صحايب جليل- حيث أنكر 

وعلى آله بعض املساجد، أظن يف البصرة، فاحتّج حذيفة على هؤالء املعتكفني بأنه مسع من النيب صلى اهللا عليه 
، فإذن قد أثبتنا العلم عن النيب صلى اهللا ( ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة )وسّلم هذا احلديث الصحيح: 

عليه وعلى آله وسّلم ذا احلديث وأثبتنا أن أيضا أن بعض السلف عمل ذا احلديث وأنكر متاما كما ننكر حنن 
أن أنتهي من الكالم أو التعليق على هذا احلديث، لقد كان من اليوم االعتكاف يف غري املساجد الثالثة وقبل 

عواقب فتح باب االعتكاف يف كل مسجد أن ظهرت بدعة عامة يف كثري من البالد حيث يكتب على قطع من 
الورق خبط كبري تعليما للداخلني إىل املسجد: نويت االعتكاف يف هذا املسجد ما دمت فيه، من أين جاءت 

فتح باب االعتكاف يف كل مسجد. مث أريد أن ألفت النظر، نظر هؤالء الريبيني والشكاكني يف  هذه البدعة؟ من
هذا احلديث ويف من عمل به من السلف، هل االعتكاف املشروع مشروع يف كل مسجد سواء كان مسجدا 

و جوابنا جامعا أو كان مسجدا غري جامع أو كان مصلى أو كان دارا؟ فما كان جوام عن هذا السؤال فه



ولعل فيكم بعض - ، فإذا قال قائلهم مثال سيقول الكثريون ( ال اعتكاف )وعندنا حيطة نستند فيها إىل حديث 
وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته سيقولون: ال جيوز االعتكاف يف البيت، سنقول له ما الدليل؟  -احلاضرين

يف الدار؟ ال شيء من ذلك إطالقاً، مث نرتقي درجًة أعندك ي عن رسول صلى اهللا عليه وسّلم عن االعتكاف 
ما تقول يف  - ولو أنين خالفت بعض اآلداب اليت يذكرها بعضهم- فنقول ما رأيك يف االعتكاف يف .. 

االعتكاف يف ُمَسْيِجْد؟ ألم يقولون ال جيوز تصغري مسجد إىل ُمَسْيِجْد، لكن بدل أن أقول: ما قولك يف 
: ما قولك يف االعتكاف يف ُمَسْيِجْد، سيقول كذلك - ألنه ال ي يف ذلك- ري أقول االعتكاف يف مسجد صغ

َسْيِجْد، ولكن ليس مسجداً 
ُ
بعضهم ال كله: ال جيوز، وهكذا ال أزال أرتقي حىت أصل إىل املسجد ليس امل

عة، فإن قال جامعاً، أي تصلى فيه اجلمعة، هل جيوز االعتكاف يف مثل هذا املسجد الذي ال تصلى فيه اجلم
( جيوز، قلنا هاتوا برهانكم، وإن قال ال جيوز، قلنا هاتوا مستندكم. وهكذا إىل أن ال جند نفيا إال هذا احلديث: 

. هذا ما عندي جواباً أيضا عن هذا السؤال. فإذا كان ألحد كالم، أمسعه ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة )
  إن شاء اهللا. 

أن هذا احلديث كان موجودًا حتت بصر األئمة اتهدين ومع ذلك ال يؤثر على واحد يقولون أيضا  السائل :
سواءًا من املذاهب من األئمة املتبوعني املعروفني أو من غريهم أنه  -وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته- منهم، 

  أفىت مبقتضى هذا احلديث، وهذا مما يضعف داللته.
داللته، مما يضعف اسناده، هذا جرح، على كل حال أنا أقول كما تعلمنا من ال، هذا ليس مما يضعف  الشيخ :

بعض املشايخ من األحياء األموات، هم ماتوا لكن خّلفوا آثارهم، تعلمنا منهم أن نقول يف مثل هذه املناسبة: 
هدين مث مل أثبت العرش ّمث انقش أعين نقول هلم: ما دليلكم على أن هذا احلديث كان حتت بصر األئمة ات

يعملوا به، هذه جمرد دعوى، والدعاوي ما مل تقيموا عليها بّيناٍت أبناؤها أدعياء، ثانيا: بل ثالثا: ما هو املفروض 
يف إمام من أئمة املسلمني إذا جاءه احلديث صحيحاً صرحيا، صحيح السند صريح الداللة، جاءه هكذا عن النيب 

فيه هو اإلعراض عن العمل به أم املبادرة إليه واخلضوع له واالستسالم   صلى اهللا عليه وعلى آله وسّلم، آملفروض
نَـُهْم ثُم َال َيِجُدوا كما قال رب العاملني يف القرآن الكرمي:  (( َفَال َورَبَك َال يـُْؤِمُنوَن َحتى ُيَحكُموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

، ال شك أن اجلواب عن مثل هذا السؤال هو أم عند وا َتْسِليًما ))ِفي َأنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِمما َقَضْيَت َوُيَسلمُ 
حسن ظننا، أم إذا جاءهم احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسّلم صحيحاً صرحيا أن خيضعوا له، وأن 

هذا يعملوا به، فكيف هم يعكسون األمر ويزعمون بأن هذا احلديث كان حتت بصر األئمة مث مل يعملوا به، 
شيء، وشيء آخر: لقد أنكر اإلمام الشافعي رمحه اهللا على رجل قال له: أنت تقول كذا، حسب ما جاء يف 



احلديث، وفالن من العلماء املعروفني يف ذاك الزمان يقولون خبالف قولك، يقول له مستنكرًا بصيغة استنكار 
د الزمار من وسطه حىت أدع العمل بقول النيب " أتراين قد خرجت من الكنيسة!! أتراين أششديدة جداً، يقول له: 

" ما من مسلم هذا شيء وشيء وشيء، قول اإلمام الشافعي أيضاً:  صلى اهللا عليه وسّلم لقول فالن وفالن!! "
إال وختفى عليه سّنة من سّنة النيب صلى اهللا عليه وسّلم فهما أّصلت من أصل أوقلت من قول، وقول رسول اهللا 

" فاضربوا بقويل عرض ، أو قال: على آله وسّلم، فخذوا بقوله صلى اهللا عليه وسّلم ودعوا قويل "صلى اهللا عليه و 
هذا هو موقف العلماء. والذين يقولون بأن هذا احلديث كان حتت بصر العلماء ومع ذلك مل يأخذوا به  احلائط "

ن أن ينقذوا أنفسهم من املخالفة يف إمنا يتهموم يف دينهم وهم يشعرون أو ال يشعرون ما أدرى، لعلهم يريدو 
طريق أن يرموا األئمة يف املخالفة حىت تربأ ذمتهم بزعمهم من العمل ذا احلديث الصحيح. خالصة الكالم: 
هب أن هذا احلديث أو أي حديث آخر كان حتت بصر إمام أو أئمة من أئمة املسلمني، هل جيوز ملن بلغه هذا 

علم به بعض علماء املسلمني ولكنه لرأي له الجتهاد له مل يعمل به، أفيجوز  احلديث الذي يقطع بأنه كان قد
ملن ثبت عنده وثبت وجوب العمل به أن يدع احلديث ألن فالن وفالن من العلماء مل يأخذوا ذا احلديث؟ 

، و مذهيب "" إذا صح احلديث فهاجلواب أيضا معروف من كلمات األئمة األربعة، واليت منها وقد اتفقوا عليها: 
ومعلوم بصورة تفصيلية من رسالة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تبارك وتعاىل، وهي اليت طبعت مرارًا وتكرارا 
بعنوان: رفع املالم عن األئمة األعالم، فإن الباحث يف السنة، والباحث يف أقوال األئمة األربعة فضال عن غريهم 

يث ما ونستعري العبارة اليت نقلها آنفًا لكي نضعها يف موضعها، نعلم أن جيد كل واحد منهم قد ترك العمل حبد
بعض األحاديث كانت حتت بصرهم ومع ذلك مل يعملوا بتلك األحاديث لكنها قد وصلت إلينا دون أن يصل 

  إلينا ما يعارضها فهل حنن ندع العمل ا ألم تركوا العمل ا وقد كانت حتت بصرهم فعالّ ؟
ن األمثلة الكثرية والكثرية جدا على ذلك: اإلمام أبو حنيفة، ومن تبعه من تالمذته املالزمني له، من م الشيخ :

أيب يوسف، وحممد بن حسن الشيباين، ّمث من جاء بعدهم إىل يومنا هذا ومن كان معاصرا أليب حنيفة من 
رأس من الركوع، واحلديث يف ذلك ثابت الكوفيني، الذين كانوا ال يرون رفع اليدين مثال عند الركوع وعند رفع ال

يف الصحيحني ويف غريمها أوًال، وهو أيضا كان مما وقع حتت بصرهم ثانياً، فهل ندع العمل حنن ذا احلديث؟ 
اجلواب: ال، ألننا مل جند حجة الذين تركوا العمل ذا احلديث حجًة قوية، وعلى العكس من ذلك، وجدنا من 

قوى. حجة من قال: ال رفع إال عند تكبرية اإلحرام قالوا: ثبت عن ابن مسعود عمل ذا احلديث حجتهم أ
" أال أصلي بكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم؟ فرفع يديه ّمث مل يعد رضي اهللا عنه، أنه قال ألصحابه: 

من أصحاب . لكن قد جاءت أحاديث ترتى عن ابن عمر ومالك ابن احلويرث وأيب محيد الساعدي يف عشرة "



" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسّلم يرفع يديه عند افتتاح الصالة النيب صلى اهللا عليه وسّلم، قالوا: 
، وقالوا القاعدة األصولية اليت جرى عليها العلماء يف غري هذه املسألة تقول: املْثِبْت وعند الركوع وعند الرفع منه "

رفع عند الركوع أثبت، وابن مسعود نفى، ومع جاللة ابن مسعود، نقول أن املثبت مقدم على النايف، الذي روى ال
مقدم على النايف، وقد ألف اإلمام البخاري أمري املؤمنني حبق يف احلديث، ألف رسالًة خاصة وهي املعروفة جبزء 

الركوع والرفع منه،  رفع اليدين يف الصالة، وقد احتج على أهل الكوفة الذين مل يأخذوا بأحاديث الرفع، عند
كان حتت بصره، ولكن لشبهة عرضت هلم تركوا العمل   -ال نقول خفي عنهم احلديث، ال - والذين مل يأخذوا 

ذه األحاديث املثبتة، فحاججهم اإلمام البخاري مبا جاء يف الصحيح، يف صحيح البخاري ومسلم أن النيب 
كة فاحتا مث بعد أن نظفها من األصنام اليت كانت منصوبة صلى اهللا عليه وعلى آله وسّلم يف فتح مكة، دخل م

على الكعبة، دخلها وصلى فيها ركعتني، فبالل رضي اهللا عنه دخل مع النيب وصلى معه يف جوف الكعبة، وملا 
خرج عليه الصالة والسالم وخرج بالل تلّقاه عبد اهللا بن عمر فسأله: ماذا فعل الرسول عليه السالم يف الكعبة؟ 

، أما عبد اهللا ابن وكان بينه وبني جدار القبلة ثالثة أذرع "  - حتديد دقيق - " صلى ركعتني بني العمودين : قال
قال مل يصلي الرسول عليه السالم يف الكعبة وإمنا صلى يف قبل الكعبة يف اجتاهها خارجاً  -ترمجان القرآن- عّباس 

ث بالل الذي رواه عنه ابن عمر، ملاذا؟ ألنه مثِبت ألنه عنها، يقول اإلمام البخاري: فأخذ العلماء قاطبة حبدي
رأى الرسول عليه السالم دخل الكعبة وصلى ركعتني وبذلك الوصف الدقيق، آثروا رواية ابن عمر عن بالل ألا 

صولية مثبتة وتركوا رواية ابن عّباس ألا نافية، واملثبت مقّدم على النايف، وهذه القاعدة األصولية قبل أن تكون أ
 ...هي قاعدة بدهية عقلية، ألن اإلنسان بسجيته وطبيعته وفطرته إذا جاءه خربان متناقضان أحدمها يقول مثال 

واملخربان، البد من هذا الشرط: واملخربان كالمها ثقة، أحدمها قال مثال أبو إسحاق حضر املوسم، وآخر قال: ال 
على النايف، هذه قاعدة منطقية عقلية، ولذلك ترك أبو حنيفة ما حضر ما رأيته، فقول من يقدم؟ املثبت مقّدم 

وأهل الكوفة ومن جاء بعدهم الرفع، فهل نرتكه حنن؟ نقول: ال، املثبت مقّدم على النايف، وذاك إمام وله اجتهاده 
وم وال نعريه وال نعيب عليه وله أجره عند اهللا على كل حال. إذن إذا جئنا إىل مثل حديث النهي عن صيام ي

السبت ومل نعلم أن احدا من األئمة املشهورين أخذ به وقد علمنا اضافة ونافلة يف العلم من عمل به من بعض 
اذن نعلم أن أحد األئمة عمل به لكننا  ( ال اعتكاف إال في ثالثة مساجد )العلماء املتقدمني أو جاءنا حديث 

ليه السالم قد قال ذلك وثبت لدينا وليس لنا علمنا أن بعض من سلف قد عمل به فحسبنا أن يكون الرسول ع
.  


